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utkast 15.11.2022 

 

Statsrådets förordning om ansökan om miljöersättning, kompensationsersättning, ersättning för 
ekologisk produktion och ersättning för icke-produktiva investeringar 2023 

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om vissa ersättningar för 
landsbygdsutveckling (xxx/202x): 

 

1 § 
Miljöförbindelse 
 
En aktiv jordbrukare får 2023 ingå en miljöförbindelse som avses i 5 § i lagen om vissa ersättningar för 
landsbygdsutveckling (x/202x). Till förbindelsen kan på ansökan av jordbrukaren som 
ersättningsberättigande åkerareal godkännas areal som avses i 14 och 15 § i statsrådets förordning om 
allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd (x/202x).  

 

2 § 
Miljöavtal 
 
En jordbrukare får 2023 ingå följande miljöavtal som avses i 5 § 1 mom. i lagen om vissa ersättningar för 
landsbygdsutveckling: 
1) miljöavtal om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet, 
2) miljöavtal om skötsel av våtmarker, 
3) miljöavtal om upprätthållande av en ursprungssort, 
4) miljöavtal om uppfödning av lantrasdjur. 
 
En i 5 § 3 mom. i lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling avsedd registrerad förening får 2023 
ingå ett avtal som avses i 1 mom. 1 och 2 punkten i denna paragraf. En i 12 kap. i vattenlagen (587/2011) 
avsedd vattenrättslig sammanslutning får ingå ett i 1 mom. 1 punkten i denna paragraf avsett avtal. 

I 5 § 3 mom. i lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling avsedda aktörer som ansvarar för att 
växt- och djurgenetiska resurser bevaras får 2023 ingå miljöavtal om upprätthållande av klonarkiv för 
ursprungsväxter och miljöavtal om bevarande av lantrasers genom. 

 

3 § 
Förbindelse om ekologisk produktion och om ekologisk husdjursproduktion 
 
En aktiv jordbrukare får 2023 ingå en förbindelse om ekologisk produktion och en förbindelse om ekologisk 
husdjursproduktion som avses i 6 § i lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling. Till förbindelsen 
kan på ansökan av jordbrukaren som ersättningsberättigande areal godkännas areal som avses i 14 och 15 
§ i statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade jordbruksstöd. 

 

4 § 
Ersättningsberättigande areal vid ansökan om kompensationsersättning 
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Vid beviljande av kompensationsersättning enligt 8 § i lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling 
kan 2023 på ansökan av en aktiv jordbrukare som ersättningsberättigande areal godkännas areal som avses 
i 14 och 15 § i statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa arealbaserade 
jordbruksstöd. 

 

5 § 
Ansökan om ersättning för icke-produktiva investeringar 
 
En i 9 § 1 mom. i lagen om vissa ersättningar för landsbygdsutveckling avsedd ersättningssökande får 2023 
ansöka om ersättning för icke-produktiva investeringar för våtmarksinvesteringar. 

 

6 § 
Fogande av areal som inte berättigar till ersättning till ett ersättningsberättigande basskifte 
 
Till ett ersättningsberättigande basskifte som till sitt markanvändningsslag är åker kan 2023 vid 
förvaltningen av åkerskiftesregistret fogas icke ersättningsberättigande jordbruksmark som förbättrar 
formen på det befintliga basskiftet och minskar vändtegsolägenheten. 
 
Till ett ersättningsberättigande åkerskifte som till sitt markanvändningsslag är åker kan 2023 fogas sådan 
areal som avses i 16 § 2 mom. i statsrådets förordning om allmänna villkor för beviljande av vissa 
arealbaserade jordbruksstöd. 
 

7 § 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den x x 20  . 

 

 

 


